Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på OBS Bygg
Tilstede fra styret:
Bjørn Terje Olsen - (BTO)
Jan Kåre Mathiassen (JKM)
Kristine Lundekvam - (KSL)
Anita Heggholmen (AH) - Frafall
Anders Mongstad - (AM) - Frafall
Åge Landro (ÅL) - Frafall

Dato: 02.05.2013

Klokkeslett: 18.00 – 20.00

Vara 1: Liv Utkilen (LU) – Frafall
Vara 2: Ivar Einarsen - (IE)
Vara 3: Mikael Tangen (MT)
Fra kommunen: Frafall.

Santhos Kuma Ratahkrishnarajah

Sak

Innhold
Møtet startet med synfaring i Sotra Arena.
Synfaringen var nyttig og vi fikk stille mange spørsmål til driftslederen ved
Sotra Arena.
Oppmerking pr i dag er IKKE henhold til de tegningene som var tatt med i
Fjell Idrettsråd styre i febr 2012.
- Tilbakemelding fra synfaringen:
- Merking av volleyballbaner, mangler flere baner og
arrangementsbanen ved større arrangementer er ikke merket opp. Det
var satt opp merking av 6 volleyballbaner i utg.pkt.
- For badminton er det mangel på 2 baner (dvs skal være 6 baner i hver
hall, til sammen 12 baner) og banene som er merket opp er for nære
hverandre, slik at utstyr som er kjøpt inn ikke kan brukes og er IKKE
godkjent for turneringer. Dette må ordnes opp.
- FIR ønsker et møte der en går gjennom merking og hull i gulvet.
Dette med leverandør og Fjell kommune. Dette må skje raskt!
- Turnutstyr må lagres i lett tilgjengelig rom, der det tar kort tid å rigge
til turn.
- Hvem har bestilt inn alt ustyret til Sotra Arena? Hvilke firma er det
bestilt gjennom og hva er grunnlaget for disse bestillingene? Hvorfor
er ikke det ulike idrettene blitt tatt med på spørsmål når det gjelder
innkjøp utstyr til hallen. Dette ønsker FIR tilbakemelding på raskt pga
feil bestillinger og lignende
- Kontorer i Sotra Arena MÅ tildeles til flere klubber som skal trene
og bruke hallen, det gjelder bl.a. Fjell Idrettsråd, Sotra Turn, Sotra
Badminton, Sotra Volleyball mfl. FIR ønsker eget kontor, alternativt
møterommet i 3.etg nord, som møte og kontorer til FIR. Fra starten på
planleggingen av Sotra Arena skulle FIR ha eget kontor i hallen. Dette
i hht til plan for idrett og friluftsliv.
- Møte vedr. kafeteriaavtalen i Sotra Arena, FIR må ha et møte med
Sotra Sportsklubb om dette og vi kaller de inn til styremøtet vi har i
starten av juni. FIR mener at driften av kafeteria skal drives etter
samme prinsipp som i Haukelandshallen. Dvs at de som driver
kafeteriaen daglig overlater dette til de som har egne
klubbarrangementer.
- Parkeringen var for dårlig, for få parkeringsplasser for en så stor hall.
Og når en tar med fotballhall i tillegg kan dette bli en kaotisk plass.
- FIR må sende ut et generelt skriv til alle idrettslag om de
tilbakemelding vi har gitt om Sotra Arena og FIR sitt syn på drift av
Sotra Arena. Dette gjelder alle avtaler rundt Sotra Arena.
- Salg av fast reklame i Sotra Arena må koordineres av en klubb og
midlene bør fordeles på alle idrettslag i kommunen.

08/05/13
09/05/13

Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
 Godkjent uten merknader
Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
 Intet nytt

Utføres av

10/05/13

Post:
 Fjell kommune - Tilskot til privateigde idrettsanlegg 2013. FIR
støtter fordelinga som er satt opp.
 Fjell kommune - Driftstilskot til lag og organisasjonar - idrettslag
2013. Fir støtter fordelinga som er satt opp.


11/05/13

Informasjon til/frå kommunen
Ikke noe nytt.

13/05/13

Generelt/Eventuelt:

 Taes på neste møte 05.06.
Neste styremøte/årsmøte blir på kontoret onsdag 05.06.2013
kl 18.00-20.00

Straume 23.05.2013
Ivar Einarsen
Referent

